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Stanowisko Prezydium OPZZ  

w sprawie sytuacji  

w PLL LOT S.A. 

 

Stanowisko Prezydium 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych 

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych solidaryzuje się ze strajkującymi 

i zwolnionymi z pracy pracownikami PLL LOT S.A., 

członkiniami i członkami Związku Zawodowego 

Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Związku 

Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych – organizacji 

członkowskich OPZZ. 

Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec 

bezprecedensowego represjonowania pracowników, 

związkowców i strajkujących poprzez groźby, nękanie, 

zwolnienia dyscyplinarne, straszenie pozwami  

 

sądowymi oraz uniemożliwianie prowadzenia strajku 

w cywilizowanych warunkach. Prawo do strajku jest 

gwarantowane w art. 59 Konstytucji RP i jego 

uniemożliwianie jest istotnym ograniczeniem 

podstawowych praw obywatelskich. Strajk toczy się w 

sprawach związanych z regulaminem wynagradzania. 

Polityka Zarządu PLL LOT S.A. ma charakter 

antypracowniczy i antyzwiązkowy. Nie ma też nic 

wspólnego z zasadami dialogu i partnerstwa 

społecznego oraz z konstytucyjną gwarancją 

społecznej gospodarki rynkowej. Te brutalne metody 

bardziej pasują do realiów XIX-wiecznego kapitalizmu 

niż kraju członkowskiego Unii Europejskiej pod 

koniec drugiej dekady XXI wieku. Absolutnie 

skandaliczne jest, że działania te mają miejsce w 

strategicznej spółce Skarbu Państwa, podlegającej 

bezpośrednio nadzorowi Prezesa Rady Ministrów – 

premiera rządu, który codziennie zapewnia 

społeczeństwo o praworządności i trosce o interesy 

pracowników. 

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych zwraca się do: 

• Prezydenta RP – jako patrona dialogu 

społecznego – o zaangażowanie się w 

rozwiązanie konfliktu w PLL LOT S.A. w celu 

przywrócenia strajkującym poczucia 

sprawiedliwości oraz przekonania, że 

demokratyczne państwo prawa wspiera swoich 
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obywateli w korzystaniu z konstytucyjnie 

zagwarantowanych praw; 

• Prezesa Rady Ministrów, wykonującego prawa 

z akcji należących do Skarbu Państwa w PLL 

LOT S.A. o podjęcie pilnych działań 

zapobiegających eskalacji konfliktu ze strony 

Zarządu Spółki; 

• Zarządu PLL LOT S.A. o natychmiastowe 

zaprzestanie stosowania lokautu, przywrócenia 

do pracy wszystkich zwolnionych z pracy 

pracowników oraz podjęcia konstruktywnych 

rozmów z protestującymi w duchu dialogu 

społecznego; 

• Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego 

o pilne zwołanie plenarnego posiedzenia RDS 

w sprawie sytuacji w PLL LOT S.A.; 

• Przewodniczących KK NSZZ „Solidarność” 

oraz Forum Związków Zawodowych o 

włączenie ich organizacji w akcje 

solidarnościowe; 

• Komitetu Wolności Związkowych 

Międzynarodowej Organizacji Pracy ze 

zgłoszeniem łamania praw i wolności 

związkowych. 

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych wzywa organizacje członkowskie OPZZ 

do podejmowania akcji solidarnościowych z naszymi 

Koleżankami i Kolegami z PLL LOT S.A. Dzisiaj 

LOT a jutro każdy pracodawca może pójść tą drogą. 

Tylko razem jesteśmy siłą, która może oprzeć się 

antypracowniczej i antyzwiązkowej nagonce Zarządu 

PLL LOT S.A. Nie damy się zastraszyć! 

W związku z powyższym Prezydium Ogólnopolskiego 

Porozumienia Związków Zawodowych postanawia 

zorganizować w dn. 27 października manifestację pod 

siedzibą PLL LOT S.A., a w przypadku braku 

postępów w rozwiązaniu kryzysu w Spółce, 

manifestację w Warszawie w dn. 11 listopada. 

Prezydium OPZZ zobowiązuje organizacje 

członkowskie OPZZ do oflagowania budynków i 

zakładów pracy, w których działają ich organizacje 

szczebla podstawowego. 

Prezydium OPZZ 

Stanowisko  

Kierownictwa OPZZ  

ws. sytuacji w PLL LOT 

Dzień 22 października 2018 roku na trwale zapisze się 

jako czarna karta w historii polskiego ruchu 

związkowego. Kilkudziesięciu pracowników PLL 

LOT, pilotów, stewardess i stewardów, prowadząc 

akcję strajkową, zostało dyscyplinarnie zwolnionych z 

pracy. Trudno nam odnaleźć w pamięci równie 

bezpośredni i masowy atak na prawa pracownicze i 

związkowe w Polsce po 1989 roku. Jest to dodatkowo 

haniebne, bo ma miejsce w strategicznej spółce Skarbu 

Państwa, podlegającej bezpośrednio nadzorowi 

Prezesa Rady Ministrów – premiera rządu, który 

nieustannie deklaruje praworządność i troskę o interesy 

pracowników. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych wyraża pełną solidarność ze 

strajkującymi i zwolnionymi z pracy pracownikami 

PLL LOT, członkiniami i członkami Związku 

Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego 

oraz Związku Zawodowego Pilotów 

Komunikacyjnych – organizacji członkowskich 

OPZZ. 

Spór zbiorowy i konflikt w PLL LOT S.A. trwa od 

wielu miesięcy. Nasze organizacje związkowe wyszły 

z postulatem poprawy warunków pracy i 

wynagradzania oraz zaprzestania szykan, poniżania 

i mobbingu wobec pracowników. Związkowcy 

zaalarmowali także o zagrożeniach związanych 

z bezpieczeństwem lotów wykonywanych przez PLL 

LOT. W reakcji, Zarząd PLL LOT bezprawnie zwolnił 

z pracy przewodniczącą Związku Zawodowego 

Personelu Pokładowego i Lotniczego Monikę Żelazik. 

To zmusiło związkowców OPZZ z PLL LOT do 

rozpoczęcia strajku w dn. 18 października. 

W trakcie toczącego się sporu OPZZ podjęło wiele 

działań mediacyjnych i interwencyjnych na różnych 

szczeblach, w tym w Radzie Dialogu Społecznego. 

Niestety nasze dotychczasowe interwencje zarówno na 

szczeblu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jak 

i Rady Dialogu Społecznego nie przyniosły 

pozytywnych rezultatów. Zarząd Spółki odmówił 
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zastosowania się do wniosku Państwowej Inspekcji 

Pracy o przywrócenie do pracy Moniki Żelazik. 

Wraz z rozpoczęciem strajku w dn. 18 października, 

Zarząd PLL LOT natychmiast przeszedł do 

kontrofensywy. Według protestujących Zarząd PLL 

LOT: 

• nie licząc się z kosztami, wynajął samoloty i 

załogi zagranicznych firm lotniczych, aby 

złamać opór związkowców; 

• nakłaniał pracowników do przerwania 

zwolnień lekarskich i powrotu do pracy, a 

uczestników strajku zastraszał i nękał; 

• nakłaniał do lotów na stanowiskach 

przekraczających ich kwalifikacje; 

• poniżał strajkujących – omawiał dostępu do 

toalet, zabronił ustawienia toalet przenośnych, 

zakazał używania płachty przeciwdeszczowej i 

prowizorycznego ogrzewania. 

W naszej ocenie bardziej przypomina to realia XIX-

wieczne, niż rzeczywistość kraju członkowskiego Unii 

Europejskiej pod koniec drugiej dekady XXI wieku. 

Szczególnie zastanawiająca jest dla nas bierność 

organu właścicielskiego, reprezentowanego przez 

Prezesa Rady Ministrów. Dotychczasowy brak działań 

Premiera Mateusza Morawieckiego należy odczytywać 

jednoznacznie – jako milczącą zgodę na brutalne 

łamanie praw pracowniczych i związkowych w 

strategicznej spółce Skarbu Państwa. Przypominamy, 

że prawo do strajku zagwarantowane jest w art. 59 

Konstytucji RP. 

W związku z kryzysową sytuacją w PLL LOT S.A., 

jako strona Rady Dialogu Społecznego, wystąpimy 

o pilne zwołanie plenarnego posiedzenia RDS. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

zwołuje na dzień 24 października 2018 roku 

nadzwyczajne posiedzenie Prezydium OPZZ i 

przewodniczących rad wojewódzkich OPZZ, celem 

podjęcia decyzji o uruchomieniu działań 

solidarnościowych z pracownikami PLL LOT S.A., 

których skala będzie uzależniona od reakcji organów 

nadzorczych spółki PLL LOT i instytucji dialogu 

społecznego. Podęliśmy także działania na szczeblu 

międzynarodowym, na forum Europejskiej 

Konfederacji Związków Zawodowych. Po posiedzeniu 

Prezydium OPZZ poinformuje opinię publiczną o 

dalszych krokach w sprawie PLL LOT. 

Kierownictwo OPZZ 

Prezydium OPZZ na strajku 

pracowników PLL LOT 

24 października odbyło się nadzwyczajne 

posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego 

Porozumienia Związków Zawodowych poszerzone o 

przewodniczących Rad Wojewódzkich OPZZ, 

dotyczące sytuacji w Polskich Liniach Lotniczych 

LOT. W spotkaniu udział wziął również Andrzej 

Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. 

Prezydent Malinowski już 3.10 apelował do prezesa 

zarządu PLL LOT Rafała Milczarskiego o 

wznowienie dialogu społecznego w spółce. Jak 

podkreślił: "Działacze związków zawodowych to nie 

przeciwnicy, a partnerzy". 

 

Po posiedzeniu Prezydium OPZZ przedstawiciele 

OPZZ m.in. przewodniczący OPZZ Jan Guz, 

wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, 

wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, 
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przewodniczący rady branży OPZZ 'Transport' Leszek 

Miętek, przewodniczący rady branży OPZZ 'Oświata i 

Nauka' Sławomir Broniarz, przewodnicząca rady 

branży OPZZ "Usługi publiczne" Urszula Michalska, 

przewodniczący rady wojewódzkiej OPZZ 

województwa opolskiego Sebastian Koćwin oraz 

przewodniczący rady wojewódzkiej OPZZ 

województwa mazowieckiego Piotr 

Szumlewicz,  pojechali do protestujących 

pracowników PLL LOT.  

Przewodniczący OPZZ Jan Guz podczas konferencji 

prasowej wezwał o organizacje członkowskie OPZZ 

do podejmowania akcji solidarnościowych z 

Koleżankami i Kolegami z PLL LOT S.A. Jak 

powiedział: "Dzisiaj LOT a jutro każdy pracodawca 

może pójść tą drogą. Tylko razem jesteśmy siłą, która 

może oprzeć się antypracowniczej i antyzwiązkowej 

nagonce Zarządu PLL LOT S.A. Nie damy się 

zastraszyć!".Następnie zwrócił się do Prezydenta RP 

Andrzeja Dudy, jako patrona dialogu społecznego – o 

zaangażowanie się w rozwiązanie konfliktu w PLL 

LOT S.A. w celu przywrócenia strajkującym poczucia 

sprawiedliwości oraz przekonania, że demokratyczne 

państwo prawa wspiera swoich obywateli w 

korzystaniu z konstytucyjnie zagwarantowanych praw. 

Zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów, wykonującego 

prawa z akcji należących do Skarbu Państwa w PLL 

LOT S.A. o podjęcie pilnych działań zapobiegających 

eskalacji konfliktu ze strony Zarządu Spółki. 

Zaapelował do Zarządu PLL LOT S.A. o 

natychmiastowe zaprzestanie stosowania lokautu, 

przywrócenia do pracy wszystkich zwolnionych z 

pracy pracowników oraz podjęcia konstruktywnych 

rozmów z protestującymi w duchu dialogu 

społecznego. Zaapelował do Przewodniczącej Rady 

Dialogu Społecznego Minister RPiPS Elżbiety 

Rafalskiej o pilne zwołanie plenarnego posiedzenia 

RDS w sprawie sytuacji w PLL LOT S.A.. Zaapelował 

również do przewodniczącego NSZZ "Solidarność" 

Piotra Dudy oraz przewodniczącej Forum Związków 

Zawodowych Doroty Gardias o włączenie ich 

organizacji w akcje solidarnościowe. (AS) 

 

Leszek Miętek Przewodniczący 

branży „Transport” OPZZ 

apeluje do związkowców! 

Odezwa przewodniczącego  

branży "Transport" OPZZ  

ws. akcji strajkowej w PLL LOT 

 

Dzień 22 października 2018 roku na trwałe zapisze się 

jako czarna karta w historii polskiego ruchu 

pracowniczego. Kilkudziesięciu pracowników PLL 

LOT prowadzących akcję strajkową: pilotów, 

stewardess i stewardów, zostało dyscyplinarnie 

zwolnionych z pracy przez zarząd spółki. 

W przededniu jubileuszu 100-lecia niepodległości 

Polski mamy niestety do czynienia z bezpośrednim 

atakiem na prawa pracownicze i związkowe oraz 

brutalnymi szykanami. Barbarzyńskim aktem 

wpisującym się bardziej w realia XIX-wiecznego 

kapitalizmu niż kraju członkowskiego Unii 

Europejskiej w XXI wieku. 

Nie dajmy się zastraszyć! Podejmijmy działania 

solidarnościowe z naszymi Koleżankami i Kolegami z 

PLL LOT i nie pozwólmy na ich prześladowanie.  

Prezydium OPZZ organizuje 27 października 

(sobota) o godz. 11.00 demonstrację poparcia dla 

szykanowanych pod siedzibą spółki PLL LOT, przy 

ulicy Komitetu Obrony Robotników 43 w 

Warszawie. 

Wspólnie zamanifestujmy jedność. Okażmy naszą 

solidarność poprzez oflagowanie siedzib organizacji 

związkowych, wywieszenie plakatów informacyjnych 

w gablotach. 
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Prawo do strajku jest prawem pracownika, 

zagwarantowanym w art. 59 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Nie pozwolimy na łamanie 

praw pracowniczych, reguł rozwiązywania sporów 

zbiorowych i prowadzenia dialogu społecznego! 

Pamiętajmy, że to co dzisiaj dzieje się w PLL LOT, 

może się wkrótce zdarzyć w każdej firmie i dotknąć 

bezpośrednio każdego z nas, z osobna. 

Liczę na Waszą obecność 27.10. pod siedzibą PLL 

LOT. 

Leszek Miętek 

(-) 

Przewodniczący Branży Transport OPZZ 

Pracodawcy RP  

popierają strajkujących 

pracowników PLL LOT 

Przewodniczący OPZZ Jan Guz i Prezydent 

Pracodawców RP Andrzej Malinowski wystąpili 

wspólnie z wnioskiem do Elżbiety Rafalskiej Minister 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i 

jednocześnie Przewodniczącej Rady Dialogu 

Społecznego o zwołanie w trybie pilnym na podstawie 

§ 13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Dialogu 

Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego 

posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. 

 

W piśmie czytamy: "Wnioskujemy o zwołanie w trybie 

pilnym posiedzenia plenarnego Rady, które 

poświęcone będzie omówieniu sytuacji jaka zaistniała 

w spółce PLL LOT S.A. w wyniku bezprecedensowych 

działań jej prezesa i zarządu spółki [...]'. 

 

 

DZIŚ ONI - JUTRO MY?? - 

solidarni  

z pracownikami PLL LOT 

W dniu 22 października 2018 roku kilkudziesięciu 

pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., 

pilotów, stewardess i stewardów, członkiń i członków 

Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i 

Lotniczego oraz Związku Zawodowego Pilotów 

Komunikacyjnych (organizacji członkowskich OPZZ), 

prowadząc akcję strajkową w obronie bezprawnie 

zwolnionej przewodniczącej ZZPPiL Moniki Żelazik, 

zostało dyscyplinarnie zwolnionych z pracy.  

Nie pamiętamy równie bezpośredniego i masowego 

ataku na prawa pracownicze i związkowe w Polsce. 

Ma to wszystko miejsce w strategicznej spółce Skarbu 

Państwa, podlegającej bezpośrednio nadzorowi 

Prezesa Rady Ministrów – premiera rządu, który 

nieustannie deklaruje praworządność i troskę o interesy 

pracowników. 
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Spór codziennie się zaostrza. Pracownicy, związkowcy 

i strajkujący są szykanowani i zastraszani. Zarząd PLL 

LOT S.A. nieustannie kieruje wobec nich groźby, 

straszy zwolnieniami i pozwami sądowymi; uruchomił 

na szeroką skalę działania dezinformacyjne. Przed 

siedzibą Spółki codziennie zbierają się jednak 

strajkujący oraz osoby je wspierające. 

W dn. 24 października 2018 r., na nadzwyczajnym 

posiedzeniu, Prezydium OPZZ przyjęło stanowisko w 

sprawie sytuacji w PLL LOT S.A.   

 

Prezydium OPZZ podjęło decyzję o:  

Wystąpieniu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jako 

patrona dialogu społecznego, o pilną interwencję, 

celem powstrzymania Zarządu PLL LOT S.A. przed 

stosowaniem antypracowniczych i antyzwiązkowych 

praktyk eskalujących konflikt. 

Wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza 

Morawieckiego, jako osoby sprawującej nadzór 

właścicielski nad spółką PLL LOT S.A., o podjęcie 

pilnych działań mających na celu zatrzymanie 

eskalacji konfliktu społecznego ze strony Zarządu 

spółki oraz spowodowanie wyznaczenia niezależnego 

mediatora w trwającym konflikcie.  

Ponadto Prezydium OPZZ zapoznało się także z 

informacją, przybyłego na posiedzenie 

Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców 

RP, wiceprzewodniczącego Rady Dialogu 

Społecznego, przewodniczącego Zespołu 

problemowego Rady ds. polityki gospodarczej i rynku 

pracy, który poinformował o działaniach jakie zostały 

podjęte przez niego w sprawie sytuacji w PLL LOT 

S.A. i przebiegu dwóch posiedzeń zespołu w 

powyższej sprawie. W wyniku uzgodnień podjęto 

decyzje o podpisaniu wniosku do Minister Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, która 

pełni funkcję przewodniczącej Rady Dialogu 

Społecznego, przez przewodniczącego OPZZ i 

prezydenta Pracodawców RP jako reprezentantów 

strony pracowników i strony pracodawców w Radzie, 

o pilne zwołanie posiedzenia plenarnego Rady w 

sprawie bezprecedensowej sytuacji w spółce PLL LOT 

S.A. 

Wystąpieniu do przewodniczącej Forum 

Związków Zawodowych Doroty Gardias i 

przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z 

wnioskiem o wykazanie solidarności ich organizacji 

członkowskich z protestującymi pracownikami PLL 

LOT S.A.  

Wystąpieniu do prezesa Zarządu PLL LOT S.A. Rafała 

Milczarskiego z wnioskiem o natychmiastowe 

zaprzestanie stosowania przez Zarząd spółki lock out-u 

wobec strajkujących pracowników oraz rozpoczęcie 

konstruktywnych rozmów ze strajkującymi w duchu 

dialogu społecznego.  

A także wystąpieniu do przewodniczącego Sejmowej 

Komisji Gospodarki i Rozwoju Jerzego Meysztowicza. 

Prezydium zdecydowało również o zorganizowaniu 

demonstracji solidarnościowej ze zwolnionymi 

pracownikami PLL LOT S.A. Spotykamy się w dn. 27 

października br. (sobota) o godz. 

11.00  przed siedzibą PLL LOT S.A. w 

Warszawie,  przy ulicy Komitetu Obrony 

Robotników 43. 

Prawo do strajku jest prawem obywatelskim, 

zagwarantowanym w art. 59 Konstytucji RP. Nie 

możemy pozwolić na łamanie praw pracowniczych i 

związkowych, konstytucyjnie zagwarantowanych 

zasad społecznej gospodarki rynkowej i dialogu 

społecznego! 

Musimy zdawać sobie sprawę, że konflikt z jakim 

mamy obecnie do czynienia w PLL LOT S.A. – 

flagowej spółce Skarbu Państwa, może się powtórzyć 

w każdym innym przedsiębiorstwie i dotknąć 

bezpośrednio każdej organizacji związkowej w Polsce. 

Dlatego musimy okazać naszą solidarność i wsparcie 

związkowcom OPZZ z PLL LOT S.A.! 
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Wspólnie w obronie 

pracowników PLL LOT 

 

 

Nie stój biernie z boku! 

 

 

Pracownicy gospodarki 

morskiej wspierają 

strajkujących w PLL LOT 

Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego 

Pracowników Gospodarki Morskiej Adam Liszczewski 

wystąpił do premiera RP Mateusza Morawieckiego z 

pismem ws. strajku pracowników PLL LOT. W liście 

czytamy: "[...] My związkowcy WZZ Pracowników 

Gospodarki Morskiej, pracownicy stoczniowych i 

portowych firm z Polskiego Wybrzeża, żądamy od  

 

Pana Premiera niezwłocznego przystąpienia do 

negocjacji strajkującymi i rozpoczęcia rzeczowych 

rokowań [...]'. 

 

 

Związkowcy z województwa 

dolnośląskiego popierają protest 

pracowników PLL LOT 
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Związkowcy z całego świata 

popierają strajk  

pracowników PLL LOT 

Od kilkunastu dni trwa strajk pracowników Polskich 

Linii Lotniczych LOT.  

Ze strajkującymi i zwolnionymi z pracy pracownikami 

PLL LOT S.A., członkiniami i członkami Związku 

Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego 

oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych 

solidaryzują się koleżanki i koledzy związkowcy z 

całej Europy. Dostaliśmy wiele listów wsparcia. Wielu 

przedstawicieli Europejskiej Konfederacji Związków 

Zawodowych zaapelowało również bezpośrednio do 

polskiego rządu i zarządu spółki PLL LOT. 

 

Apel do polskiego Premiera Mateusza Morawieckiego 

skierował sekretarz generalny EKZZ Luca Visentini.  

"Drogi Panie Premierze, 

Dnia 22 października 2018 roku 67 członków 

związków zawodowych, należących do związków 

zawodowych pilotów i personelu pokładowego PLL 

LOT (zrzeszonych w OPZZ), zostało zwolnionych 

dyscyplinarnie z powodu ich udziału w akcji 

protestacyjnej. Akcja protestacyjna została 

zorganizowana w odpowiedzi na zwolnienie 

przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu 

Pokładowego i Lotniczego i jako protest przeciwko 

niestabilnym warunkom pracy wszystkich członków 

załogi lotniczej. 

W imieniu EKZZ wyrażam swoją najgłębszą 

dezaprobatę dla decyzji o zwolnieniu pracowników 

oraz sposobu, w jaki kierownictwo Spółki i jej Prezes 

traktują członków związków zawodowych. Prawa 

związków zawodowych, w tym prawo do strajku i 

dialogu społecznego, są podstawowymi wartościami 

demokratycznych społeczeństw. Ponadto prawo do 

strajku i dialogu społecznego jest chronione przez 

podstawowe konwencje i standardy Międzynarodowej 

Organizacji Pracy. 

Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka PLL LOT jest 

kontrolowana przez państwo polskie, represjonowanie 

związków zawodowych w PLL LOT jest jeszcze 

bardziej rozczarowujące. 

Wzywam Pana do przywrócenia dialogu społecznego i 

ochrony praw związków zawodowych w PLL LOT. 

Wyrażając moją solidarność z pokrzywdzonymi 

pracownikami, uważam, że dialog jest jedynym 

sposobem na rozwiązanie konfliktu w firmie i 

zakończenie akcji protestacyjnej. Uważam, że PLL 

LOT, będąc jedną z najstarszych linii lotniczych na 

świecie, powinien być firmą, w której pracownicy są 

traktowani z godnością i szacunkiem, a prawa 

związków zawodowych są szanowane. 

Z poważaniem 

Luca Visentini 

Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji 

Związków Zawodowych' 
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Przedstawiciele EKZZ oprócz skierowania apelu do 

Premiera RP wsparli również samych strajkujących. 

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych 

(EKZZ) wspiera pracowników PLL LOT I ich związki 

zawodowe. 

Sześćdziesięciu siedmiu pracowników PLL LOT 

zostało 22 października zwolnionych za udział w akcji 

protestacyjnej przeciwko zwolnieniu przewodniczącej 

Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i 

Lotniczego oraz prekaryjnym warunkom pracy 

wszystkich członków załogi lotniczej. 

Prawa związków zawodowych, w tym prawo do 

strajku, są podstawą demokracji – mówi Luca 

Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ. -

 Represjonowanie członków związków zawodowych 

jest niedopuszczalne. Ponieważ PLL LOT to spółka 

skarbu państwa, polski rząd musi stanąć w obronie 

praw związków zawodowych i promować dialog 

społeczny. 

EKZZ solidaryzuje się z represjonowanymi 

pracownikami PLL LOT i wzywa do dialogu w celu 

rozwiązania sporu. 

EKZZ 

Oficjalne pismo do Premiera RP Mateusza 

Morawieckiego skierowała również Gabriele Bischoff 

przewodnicząca grupy pracowników w Europesjkim 

Komitecie Ekonomiczno -Społecznym. 

Szanowny Panie Premierze, 

Dnia 22 października 2018 roku 67 członków 

związków zawodowych, należących do związków 

zawodowych pilotów i personelu pokładowego PLL 

LOT (zrzeszonych w OPZZ), zostało zwolnionych 

dyscyplinarnie z powodu ich udziału w akcji 

protestacyjnej. Akcja protestacyjna została 

zorganizowana w odpowiedzi na zwolnienie 

przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu 

Pokładowego i Lotniczego i jako protest przeciwko 

prekaryjnym warunkom pracy wszystkich członków 

załogi lotniczej. 

W imieniu EKZZ wyrażam swoją najgłębszą 

dezaprobatę dla decyzji o zwolnieniu pracowników 

oraz sposobu, w jaki kierownictwo Spółki i jej Prezes 

traktują członków związków zawodowych, odmawiając 

im ich podstawowych praw. Prawa związków 

zawodowych, w tym prawo do strajku i dialogu 

społecznego, są podstawowymi wartościami 

demokratycznych społeczeństw. Ponadto prawo do 

strajku i dialogu społecznego jest chronione przez 

konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka PLL LOT jest 

kontrolowana przez państwo polskie, represjonowanie 

związków zawodowych w PLL LOT jest jeszcze 

bardziej rozczarowujące. 

Wyrażając naszą solidarność z pokrzywdzonymi 

pracownikami, wierzymy, że dialog jest jedynym 

sposobem na rozwiązanie konfliktu w firmie i 

zakończenie akcji protestacyjnej. 

Uważamy, że PLL LOT, będąc jedną z najstarszych 

linii lotniczych na świecie, powinien być firmą, w 

której pracownicy są traktowani z godnością i 

szacunkiem, a prawa związków zawodowych są 

szanowane. 

 

Gabriele Bischoff 

European Economic and Social Committee 

Workers' Group 

The President 

OPZZ otrzymał również list solidarnościowy od 

przedstawicieli CGIL - włoskiej centrali związkowej. 

Drogi Janie,  

CGIL solidaryzuje się z pracownikami zwolnionymi 

przez linie lotnicze LOT-u za uczestnictwo w akcji 

protestacyjnej, walcząc o warunki pracy i 

broniąc praw związkowych.  

Prawa związków zawodowych, wraz z prawem do akcji 

protestacyjnych, są zapisane w Karcie Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej i są respektowane we 

wszystkich państwach członkowskich. Ponadto dialog 

społeczny musi być stosowany na wszystkich 

poziomach, aby zapobiec tak drastycznym 

wydarzeniom. Prawa pracownicze do godnych 

warunków pracy i uczciwej płacy, wraz z prawami 

związków zawodowych w miejscu pracy, powinny być 

wspierane i bronione dla postępu całego 

społeczeństwa.  

CGIL chce wspierać polskie związki zawodowe w ich 

walce o osiągnięcie tych celów.  

Zjednoczmy się, wygrywamy!  

Susanna Camusso  


